Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Niepubliczne Przedszkole „Otwarte okno"
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, informuje, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego
dziecka, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane powyższe
dane osobowe jest:
Niepubliczne
Przedszkole
„Otwarte
okno"
z
Oddziałami
Integracyjnymi
i Specjalnymi w Tychach, ul. Paprocańska 84-84A, 43-100 Tychy, (zwane dalej
Przedszkolem),
w imieniu której obowiązki Administratora danych osobowych wykonuje Dyrektor
Przedszkola.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka
oraz w sprawach realizacji związanych z tym praw. Oto dane kontaktowe Inspektora:
 adres e-mail: przedszkole@otwarteokno.edu.pl
 adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych – Niepubliczne Przedszkole „Otwarte
okno" w Tychach, ul. Paprocańska 84-84A, 43-100 Tychy.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nasze
Przedszkole?
1) Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka, ponieważ
jest to niezbędne w celu realizowania zadań Przedszkola określonych i wynikających
z przepisów prawa, w tym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania przez Przedszkole działalności
edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej. W szczególności
Przedszkole:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
b) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym, realizując zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
d) zapewnia opiekę̨ dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz z uwzględnieniem
możliwości Przedszkola;
e) współdziała z rodzicami poprzez wspomaganie ich w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej;

f) zaspokaja potrzeby dzieci wykazujących trudności edukacyjne lub inne oraz dzieci
wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;
g) zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych;
h) prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o pełną
znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów
edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka,
ponieważ jest to niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych dla Twojego dziecka
lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla
celów informacji oświatowej, podatkowych i rachunkowych.
Mogą również wystąpić przypadki, w których zostaniesz poproszona/y o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Wycofanie zgody nie ma
jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
a) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych
osobowych Twojego dziecka jest:
a) konieczność wypełnienia zadań i obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy
o systemie informacji oświatowej, aktów wykonawczych do wyżej wymienionych
ustaw oraz innymi przepisami prawa regulującymi system oświaty w Polsce,
a ponadto ustawy o rachunkowości.
b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy,
c) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka?
Podanie przez Ciebie danych osobowych może być wymogiem:
a) ustawowym,
b) umownym lub
c) warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podasz swoich danych lub
danych osobowych swojego dziecka, nie będziemy mogli zrealizować zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podasz swoich danych lub danych
osobowych swojego dziecka, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podasz
swoich danych lub danych osobowych swojego dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć
takiej umowy.
5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka?
Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka udostępniamy wyłącznie
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym dla
Przedszkola usługi pocztowe, księgowe, prawne, informatyczne oraz inne niezbędne do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola.
6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Okres, przez który Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka będą
przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które zobowiązują Przedszkole do przetwarzania danych przez
określony czas w tym w szczególności ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie
informacji oświatowej;
b) okres, przez jaki są świadczone usługi w Przedszkolu na podstawie zawartej z nami
umowy,
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Przedszkola,
d) dochodzenie roszczeń w związku z świadczeniem usług,
e) okres, na jaki została udzielona zgoda.
7. Jakie masz wobec Przedszkola uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od
administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
Twojego dziecka, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych osobowych Twojego
dziecka narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

